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El Govern aprova el Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries  
 

• La normativa regula els aspectes bàsics del procediment, 
acompliment i convocatòria de les consultes populars, tant en 
l’àmbit municipal com de Catalunya  
 

• La futura llei permetrà aprofundir en l’autogovern i incrementar la 
qualitat democràtica a través de la participació ciutadana, així com 
fer més propera l’Administració 

 
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries que desplega l’article 122 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
amb la seva màxima potencialitat jurídica en aquesta matèria. L’objectiu de la 
nova legislació és aprofundir en l’autogovern i incrementar la qualitat 
democràtica a través de la participació ciutadana, així com fer més propera 
l’Administració.   
 
El Projecte de llei regula el règim jurídic i el procediment de la convocatòria de 
consultes populars no referendàries com a instruments de participació 
ciutadana dirigits a conèixer les opinions de la ciutadania, mitjançant un vot 
lliure, directe i secret, sense utilitzar la via de referèndum, en relació a 
qualsevol aspecte de la vida pública.  
 
Amb aquesta nova normativa, desenvolupada pel Departament de Governació 
i Relacions Institucionals, s’estableixen els aspectes bàsics del procediment, 
els requisits i la convocatòria de les consultes populars que es podran celebrar 
en l’àmbit municipal o de Catalunya en relació a les seves competències 
respectives, ja sigui a instància dels poders públics o dels ciutadans.   
 
 
Convocatòria i participació 
 
La convocatòria de consulta popular en l’àmbit competencial de la Generalitat 
correspon al president de la Generalitat, mentre que en l’àmbit de les 
competències locals, correspon a l’alcalde o president de l’entitat local. També 
es pot demanar a instàncies d’una comissió promotora formada per tres 
persones físiques o per alguna entitat jurídica, com poden ser les associacions 
no lucratives, les organitzacions socials i professionals i els sindicats i col·legis 
oficials, que acreditin l’interès general de la seva iniciativa mitjançant un 
nombre mínim de signatures.  
 
En el cas d’una consulta popular en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya 
seran necessàries un mínim de 50.000 signatures vàlides. En el cas d’una 
consulta popular en l’àmbit local, seran necessàries les signatures vàlides 
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previstes en la pròpia normativa local de cada entitat i, en defecte de previsió, 
serà del 20% dels habitants per a les poblacions de menys de 5.000 habitants. 
En els municipis d’entre 5.000 i 100.000 habitants seran necessàries 1.000 
signatures més el 10% dels habitants que excedeixen els 5.000. I en el cas 
dels municipis de més de 100.000 habitants, caldran 10.500 signatures més el  
5% dels habitants que excedeixen els 100.000.  
 
Estan legitimades per votar en aquestes consultes les persones més grans de 
18 anys que no estiguin privades dels drets polítics, ja siguin de nacionalitat 
espanyola o  ciutadans de la Unió Europea, d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega 
o Suïssa que estiguin empadronats en algun municipi de Catalunya. 
 
 
Mitjans electrònics i registre de consultes 
 
El Projecte de Llei estableix en els eu articulat un sistema de garanties per 
assegurar la fiabilitat i transparència del procés, una comissió de seguiment 
que vetlla per la claredat, la transparència i l’eficàcia del procés de consulta, 
així com una comissió de control, formada per juristes de prestigi, per resoldre 
els recursos pertinents. 
 
La nova normativa també preveu la votació presencial, per correu i la 
utilització dels mitjans electrònics, segons els tipus de consulta, en els termes 
establerts reglamentàriament, i sempre que es respectin els principis generals 
de democràcia i participació.  
 
Així mateix, estableix la creació del Registre de consultes populars no 
referendàries, adscrit al departament competent en matèria de participació 
ciutadana, que té per objecte la inscripció de les consultes populars 
realitzades o promogudes a l’empara d’aquesta llei.   
 



 

�

����������	�
�����������2011 �

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 
 

4

El Govern aprova el Pla de reestructuració de les 
oficines d’acció exterior de la Generalitat 
 

• La internacionalització de l’economia i de les empreses catalanes 
és la prioritat estratègica de la presència de la Generalitat a 
l’exterior  
 

• La reorientació de les oficines permetrà simplificar estructures, 
reduir despeses i maximitzar esforços i oportunitats en 
compliment del triple objectiu d’austeritat, simplificació,  eficiència 
i contenció pressupostària 

 
 
El Consell Executiu ha aprovat el Pla de reestructuració de les oficines d’acció 
exterior de la Generalitat d’acord amb les noves prioritats del Govern en la 
seva presència a l’exterior. La reestructuració dóna compliment a la disposició 
addicional novena de la Llei 7/2011 de mesures fiscals i financeres que insta 
el Govern a provar un pla de reestructuració i reorientació d’aquestes oficines 
que prioritzi el suport a la internacionalització de l’economia i l’empresa 
catalanes, per garantir la necessària promoció de Catalunya al món.  
 
La internacionalització de l’economia catalana és imprescindible per 
aconseguir el creixement econòmic necessari i assentar-lo en estructures 
comercials més diversificades i més sòlides. Per això els objectius de la xarxa 
d’oficines a l’exterior són la promoció de Catalunya com a destí turístic, la 
presència i exportació dels béns culturals catalans, l’ajuda a la 
internacionalització de les empreses catalanes i la necessitat de presentar 
Catalunya com a marca de qualitat, fiabilitat i seriositat emprenedora.  
 
La finalitat del Pla és, amb la preservació d’aquests objectius, reestructurar i 
reforçar les oficines d’acció exterior de la Generalitat d’acord amb la política 
d’austeritat pressupostària i de contenció de la despesa pública per assolir la 
seva màxima eficiència en el context de crisi econòmica actual. La 
reorientació permetrà simplificar estructures, reduir despeses, així com 
maximitzar esforços i oportunitats.  
 
Sota aquest precepte, el Pla de reestructuració aprovat avui adapta les 
oficines del Govern a les tres prioritats de l’Executiu pel que fa a la seva 
presència exterior:  
 

• Prioritzar la internacionalització de l’economia i l’empresa 
catalanes, per garantir la promoció de Catalunya al món. El Pla 
estableix que les delegacions han de centrar la seva activitat en l’àmbit 
de la promoció econòmica, amb la missió d’establir contactes d’alt nivell 
en el món econòmic, institucional i social i cercar oportunitats de negoci 
per a les empreses catalanes amb socis i mercats exteriors. El Pla 
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reconeix els delegats com a coordinadors de l’actuació de la resta 
d’organismes catalans presents en cada seu. 
 

• Garantir el màxim nivell d’eficiència de les oficines d’acció 
exterior. Per aquest motiu el Pla preveu reduir les despeses de lloguer 
(s’unificaran i centralitzaran espais), reduir les despeses en equipament 
informàtic i de comunicacions, centralitzar els serveis administratius de 
les oficines sectorials i col·laborar amb les institucions de l’Estat a 
l’exterior.  

 
• Centrar l’acció exterior en les àrees geogràfiques prioritàries i 

imprescindibles per a la internacionalització de les empreses 
catalanes. El Pla estableix les prioritats següents: enfortir la presència 
davant la Unió Europea, prioritzar els mercats de proximitat per a 
l’exportació catalana, obrir-se al mercat nord-americà i potenciar la 
promoció econòmica a Amèrica del Sud, l’Àsia i Rússia. 

 
 
Reforç d’ACC1Ó a Argentina 
 
La Generalitat disposa actualment d’una xarxa d’oficines sectorials i de 
delegacions arreu del món. D’aquesta presència a l’exterior el Govern 
impulsarà la vessant més econòmica. I és amb aquest objectiu que el Consell 
Executiu ha aprovat suprimir la Delegació del Govern a l’Argentina i reforçar 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó), que comparteixen espai i 
infraestructura a Buenos Aires. De fet, aquesta Delegació, creada el 2009, no 
disposa de personal propi i compta només amb el delegat del Govern. 
 
El Decret que avui ha aprovat el Consell Executiu i que entrarà en vigor  l’1 de 
gener de 2012, estableix que ACC1Ó exercirà les funcions de coordinació i 
suport de les actuacions de la Generalitat a l’Argentina, l’Uruguai i altres 
països de l’Amèrica del Sud.  
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El Govern aprova un nou sistema de descomptes per a 
residents al túnel del Cadí  
 

• La mesura, que entrarà en vigor l’1 de gener, pretén vetllar per la 
correcta aplicació dels descomptes i evitar l’ús irregular per part 
de persones que no resideixen al territori 

 
El Govern ha aprovat avui un nou sistema de descomptes per als usuaris 
habituals del túnel del Cadí, residents al Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell, 
que limita als vehicles lleugers la bonificació del 100% i reforça el sistema 
d’acreditació per beneficiar-se’n. La mesura respon a la voluntat de vetllar per 
la correcta aplicació dels descomptes i garantir que la bonificació compleixi 
l’objectiu pel qual va ser implantada: ser un instrument útil i eficaç per a la 
millora de la mobilitat local obligada, dins del marc de la política de mobilitat 
del Govern. 
 
El nou sistema, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2012, pretén evitar l’ús 
irregular del sistema de descomptes per part de persones que no tenen una 
residència efectiva en aquestes comarques. Per poder-se acollir a la gratuïtat 
del peatge del túnel del Cadí caldrà aportar la documentació següent a la seu 
del Consell Comarcal que correspongui en funció del municipi de residència: 
 
 

• Certificat d’empadronament. 
 

• Certificat de l’Ajuntament on es té la residencia habitual i permanent 
que acredita que s’està al corrent de pagament dels impostos 
municipals. 

 
• Certificat de l’entitat bancària emissora del mitjà de pagament dinàmic – 

targeta de crèdit o dèbit– que acrediti la seva validesa per al pagament 
de la tarifa a les autopistes de peatge. 

 
• Carnet de conduir vigent. 

 
 
Documentació que caldrà aportar en funció de la situació laboral del 
sol·licitant: 
 

• Treballadors en actiu: contracte de treball d’una empresa establerta 
en qualsevol del municipis de les comarques del Berguedà, la 
Cerdanya o l’Alt Urgell. En el moment de la renovació serà necessari 
presentar el certificat de la Seguretat Social que acredita la vigència del 
contracte laboral.  
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• Treballadors en situació d’atur: document d’alta o de renovació de la 
demanada d’ocupació emès per l’Oficina de Treball de la Generalitat de 
Catalunya o organisme competent que correspongui en qualsevol dels 
municipis del Berguedà, la Cerdanya o l’Alt Urgell. 

 
• Treballadors autònoms: document emès pel Servei Català de la Salut, 

mitjançant el qual s’assigna el Centre d’Atenció Primària (CAP) que 
correspon al lloc de residència en qualsevol dels municipis del 
Berguedà, la Cerdanya o l’Alt Urgell.  

 
• Jubilats o perceptors de pensions d’incapacitació permanent: 

document emès pel Servei Català de la Salut, mitjançant el qual 
s’assigna el CAP que correspon al lloc de residència en qualsevol dels 
municipis del Berguedà, la Cerdanya o l’Alt Urgell. 

 
• Estudiants i persones amb fills escolaritzats: document de matrícula 

o document que acrediti l’escolarització o matrícula en un centre 
educatiu ubicat en qualsevol dels municipis del Berguedà, de la 
Cerdanya o de l’Alt Urgell. 

 
• Treballadors  residents que desenvolupen la seva ocupació 

professional a Andorra o França: document emès pel Servei Català 
de la Salut, mitjançant el qual s’assigna el CAP que correspon al lloc de 
residència en qualsevol dels municipis del Berguedà, de la Cerdanya o 
de l’Alt Urgell. 

 
 
Un cop presentada la documentació, cada Consell Comarcal tramitarà les 
sol·licituds a la concessionària del Túnel del Cadí, per tal que es pugui 
autoritzar i començar a fer efectiva la bonificació.  
 
Els usuaris que ja eren beneficiaris de la gratuïtat tindran un termini de tres 
mesos per presentar la nova documentació.  
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El Govern inicia els tràmits per adjudicar la concessió 
i explotació del regadiu Xerta-Sénia 
 

• Aquesta nova infraestructura hidràulica donarà servei a gairebé 
12.000 regants de les Terres de l’Ebre 

 
• Contribuirà a la dinamització econòmica del territori, amb la 

creació de noves explotacions i l’increment de l’activitat de les 
empreses ja implantades 

 
 
El Govern ha aprovat realitzar les actuacions preparatòries del contracte de 
concessió per a la construcció i explotació del canal Xerta-Sénia. En concret, 
el Consell Executiu ha aprovat realitzar els tràmits i actuacions necessaris per 
fer possible la licitació i adjudicació del contracte i les actuacions que integren 
la projecció, la construcció, l’explotació i el manteniment de la xarxa de 
transport i distribució del regadiu Xerta-Sénia. També s’ha acordat encarregar 
a Regs de Catalunya (REGSA) la redacció dels estudis i avantprojectes previs 
i la preparació de la licitació esmentada.  
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
promou el regadiu del Xerta-Sénia, que en el futur donarà servei a gairebé 
12.000 regants potencials d'onze municipis del Baix Ebre i el Montsià i que 
abraçarà una superfície de 16.501 hectàrees. Els municipis que se’n 
beneficiaran són Xerta, Aldover, Roquetes, Tortosa, Santa Bàrbara, 
Masdenverge, La Galera, Mas de Barberans, Freginals, Ulldecona, Amposta i 
La Sénia.  
 
El projecte contribuirà a la dinamització econòmica de la zona, tant pel que fa 
a la creació directa de noves explotacions agrícoles, com a l’increment de 
l’activitat de les empreses agroalimentàries i agroindustrials i de la resta de 
sectors econòmics. Es tracta, a més, d’una obra especialment important per 
fer front a eventuals episodis de sequera que, com el registrat enguany, posen 
en qüestió la viabilitat de moltes explotacions.  
 
El projecte suposarà una inversió de 347 milions d’euros. Atesa la situació 
econòmica actual, es fa necessari recórrer al finançament privat per poder 
afrontar a curt termini una inversió d’aquesta magnitud. L’execució de l’obra es 
realitzarà mitjançant la modalitat de concessió d’obra pública.  
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El Govern aprova la creació de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona 
 

• El seu àmbit d’actuació es correspon als 35 municipis que 
integren l’Àrea Metropolitana  de Barcelona, a excepció de la 
Ciutat Comtal  

 
 
El Govern ha aprovat avui la creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’àmbit metropolità de Barcelona. El Consell Executiu ha donat llum verd al 
Decret de creació i regulació de la composició i el funcionament de 
l’organisme, que tindrà com a àmbit d’actuació el mateix que el de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, a excepció de la capital catalana, que compta 
amb una comissió pròpia.  
 
Així, la nova Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de 
Barcelona tramitarà els expedients urbanístics dels 35 municipis següents: 
Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, 
Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà 
de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Molins 
de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, el 
Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià del Besòs, Sant Andreu de la Barca, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels 
Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramanet, Tiana, 
Torrelles de Llobregat i Viladecans. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme estarà vigent fins que s’aprovi 
definitivament el Pla director urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Un cop aprovat el pla, la comissió quedarà automàticament reemplaçada per 
l’anomenada Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
que també integrarà la ciutat de Barcelona i, per tant, sumarà els 36 municipis 
de l’àrea metropolitana.  
 
 
Composició paritària 
 
La presidència de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de 
Barcelona recaurà en el conseller de Territori i Sostenibilitat i la 
vicepresidència en el president de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
Pel que fa a les vocalies, hi haurà 10 vocals en representació de la Generalitat 
(5 del Departament de Territori i Sostenibilitat i 5 dels altres departaments) i 10 
del Consell Metropolità. Igualment, podrà assistir a les reunions de la 
Comissió un representant de l’Estat, amb veu i sense vot. Els acords 
s’adoptaran per majoria simple dels assistents i, en cas d’empat, el vot del 
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conseller dirimirà el resultat. D’altra banda, podran ser convidats a participar 
en la Comissió els alcaldes dels ajuntaments dels quals s’estigui tramitant el 
programa d’actuació urbanística municipal o bé la seva revisió. 
 
El Decret també crea una ponència tècnica per a l’examen i l’elaboració de les 
propostes prèvies a la resolució dels expedientes que hagin de ser sotmesos 
a la Comissió. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona es 
constituirà en el termini de dos mesos des de la publicació al DOGC del 
Decret aprovat avui. Les reunions se celebraran amb una periodicitat mínima 
d’un cop cada dos mesos.  
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El Govern autoritza l’ICAEN a destinar 14 milions a la 
contractació d’empreses de serveis energètics 
 

• La mesura pretén racionalitzar la despesa energètica en 
l’administració catalana i local i consolidar la figura de les 
empreses de serveis energètics 
 

• Catalunya gestionarà autònomament la partida procedent de 
l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) 

  
 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a subscriure un 
conveni de col·laboració amb l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 
Energía (IDAE) per destinar a Catalunya 14,2 milions d’euros corresponents al 
Pla d’Impuls a la Contractació de Serveis Energètics. Tal com preveu l’acord, 
l’ICAEN gestionarà aquesta partida, que aportarà l’institut espanyol en el marc 
del Pla d’Acció 2008-2012 de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica. 
 
L’objectiu és incentivar les administracions a contractar empreses de serveis 
energètics (ESE) amb el doble objectiu d’aconseguir una racionalització de la 
despesa energètica en el sector públic i de consolidar aquest nou sector 
d’activitat. En l’àmbit municipal, es preveu que els recursos provinents 
d’aquest conveni incentivin actuacions i inversions per valor de 46,7 milions 
d’euros en mesures d’estalvi i eficiència energètica. Les ESE són empreses 
que es dediquen a aconseguir estalvis d’energia per compte de tercers. Es fan 
càrrec de la seva gestió energètica i de les inversions necessàries i obtenen el 
seu benefici a compte dels estalvis que generen.  
 
L’estalvi i l’eficiència energètica és un dels eixos prioritaris de la política 
energètica del Govern i serà una de les línies bàsiques del Pla de l’Energia i 
Canvi Climàtic 2012-2020, en procés d’elaboració, juntament amb la garantia i 
qualitat del subministrament energètic, l’increment de l’autonomia energètica i 
la sostenibilitat del model energètic. 
 
En aquesta línia el Govern ja va aprovar el mes d’agost passat el Pla d’estalvi 
i eficiència energètica en els edificis públics, que té com a objectiu aplicar 
mesures d’estalvi i d’eficiència energètica en les seves dependències per 
estalviar fins a un 12% d’energia l’any 2014. El pla preveu mobilitzar 296 
milions d’euros en inversions en matèria d’estalvi i eficiència energètica i 
estalviar 420 milions d’euros la factura energètica en el període 2011-2026. 
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El Govern convoca 100 places de funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter 
estatal 
 

• La convocatòria forma part del desplegament de competències per 
resoldre el dèficit de funcionaris secretaris i interventors als ens 
locals de Catalunya, on estan vacants 633 de les 1.216 places 

 
 
El Govern ha aprovat la convocatòria de 100 places de l’any 2011 de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’escala de funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal. La convocatòria 
permetrà fer front al dèficit de funcionaris secretaris i interventors que pateixen 
molts municipis catalans, especialmente les localitats més petites de zones 
rurals del país. En total a Catalunya hi ha 633 places vacants d’un total de 
1.216. 
 
Les 100 places que convocarà el Govern, a través del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, corresponen a les subescales següents: 
 

• Secretaria-Intervenció: 40 places 
 

• Secretaria, categoria d’entrada: 15 places 
 

• Intervenció-Tresoreria, categoria d’entrada: 35 places 
 

• Secretaria, categoria superior: 5 places 
 

• Intervenció-Tresoreria, categoria superior: 5 places) 
  
 
Es tracta de la tercera convocatòria de l’escala de funcionaris d’Administració 
local amb habilitació de caràcter estatal que impulsa el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals després d’assumir-ne la competència. 
Les 100 places aprovades avui se sumen a les 100 convocades el gener de 
2010 i a les 111 de l’abril de 2009. 
  
 
Resoldre el dèficit 
  
Amb el Decret 195/2008, de 7 d’octubre, que regula determinats aspectes del 
règim jurídic del personal funcionari amb habilitació  de caràcter estatal de les 
entitats locals catalanes, Catalunya va assumir de forma pionera la 
regulació d’aquesta competència, que permet convocar les places vacants i 
consolidar les existents. 
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Les funcions del personal funcionari d’habilitació estatal són d’una importància 
cabdal per al control intern de la legalitat dins el municipi, i això és 
especialment notori als municipis més petits, on les funcions recauen en una 
sola figura, la de secretaria-intervenció. 
 
A Catalunya hi ha 633 places vacants d’un total de 1.216 llocs reservats a 
personal funcionari d’habilitació estatal. Aquesta mancança afecta sobretot els 
petits i mitjans municipis catalans, situats especialment en les zones rurals del 
país.  
  
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha elaborat i posat en 
funcionament un procés de formació que pretén estimular els coneixements 
de la realitat catalana, a més d’incloure el coneixement i l’adquisició 
d’habilitats per al personal seleccionat per cobrir les places.   
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Altres acords del Govern 
 
La Generalitat aprova dur a terme 309 actuacions estadístiques el 2012 
 
El Govern ha aprovat avui el Programa anual d'actuació estadística per al 
2012, que té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les 
actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s’han de dur a terme 
el proper any. El programa del 2012, que inclou un total de 309 actuacions, 
manté les activitats estadístiques ja consolidades en plans anteriors i 
incorpora algunes novetats i millores en els àmbits de la producció i la difusió. 
 
Pel que fa a la producció estadística, destaquen com a novetats l’Enquesta de 
pràctiques culturals i usos lingüístics 2012, l’Estadística de joventut de 
Catalunya 2012, l’Estadística de consums intermedis (necessària per a 
elaborar les Taules Input-Output de Catalunya 2011), l’Indicador de confiança 
empresarial per a Catalunya (harmonitzat amb l’indicador del conjunt de 
l’Estat) o el Clima empresarial territorial de Catalunya. En l’àmbit de la difusió, 
cal subratllar la posada en marxa del projecte del Portal de l’Estadística de 
Catalunya, així com la integració de mapes i gràfics per a la millora de la 
visualització de dades estadístiques o la implantació d’una versió per al cicle 
d’educació primària del web educatiu aprenestadística.gencat.cat. 
 
El Programa anual d'actuació estadística per al 2012 s’emmarca en el Pla 
estadístic de Catalunya 2011-2014. 
 
 
El Govern aprova la dissolució de la Casa de les Llengües 
 
El Govern ha ratificat avui la proposta de dissolució del consorci Casa de les 
Llengües, efectuada pel Consell de Direcció de l’organisme el 2 de desembre 
passat.   
 
Les línies d’actuació que duia a terme el consorci seran assumides a partir 
d’ara per les diferents àrees del Departament de Cultura. En concret, la seva 
tasca se centrava en la promoció, la preservació, l'ús i el desenvolupament de 
les llengües del món, com a vehicle de comunicació, civilització i diàleg, com a 
patrimoni cultural de la humanitat, i com a dret de les persones i les 
comunitats lingüístiques. 
 
 
 
 
 


